Hulpmiddel
Inleiding
Debatteren

Wat is een debat?
• Er is sprake van een debat als er een verschil van
mening/een botsing van ideeën is.
• Een debat is "een formele discussie over een
bepaalde zaak in een openbare vergadering
waarin tegengestelde argumenten naar voren
worden gebracht en die gewoonlijk met een
stemming eindigt" (Oxford Dictionary).
Deze video van 5 minuten geeft je meer
details over het debat:

Debat
Voorbereiding
STAP 1:

STAP 2:

Doe grondig onderzoek naar het
debatonderwerp. Je kunt informatie halen uit
woordenboeken, tijdschriften, leerboeken,
kranten, overheidsdocumenten, video's,
websites, enz. Deze bronnen zijn te vinden in
de bibliotheken, de online databank van de
school (als die er is) en op het internet. Denk
eraan alleen de betrouwbare bronnen te
gebruiken.

Tijdens het debat zijn enkele korte
aantekeningen en/of sleutelkaartjes uit de
manuscripten erg nuttig. Ze helpen je je
argumentaties te onthouden. We stellen voor
om voor je sleutelkaarten het ARE (Assertion,
Reasoning, Evidence) model te gebruiken. Dit
model helpt je ook om overtuigende
argumentaties op te bouwen

STAP 3:
Tijdens het debat zijn enkele korte
aantekeningen en/of sleutelkaartjes uit de
manuscripten erg nuttig. Ze helpen je je
argumentaties te onthouden. We stellen voor
om voor je sleutelkaarten het ARE (Assertion,
Reasoning, Evidence) model te gebruiken. Dit
model helpt je ook om overtuigende
argumentaties op te bouwen.

Argumenten opbouwen met het ARE
model
A-R-E
model
Debat Onderwerp
Assertaion: (een uiteenzetting van je argument)

Reasoining: (herbevestigingen van je bewering)

Bewijsmateriaal: (om je redenen te bewijzen)

Naam:
Voor/tegen

ARE
voorbeelden

Bewering

Redeneren

Bewijsmateriaal

1: De minimumleeftijd voor het
besturen van een voertuig
moet verhoogd worden tot 18
jaar.

1. Verhoging van de rijleeftijd
zal levens redden door
minder ongelukken.

1:
16-jarige
bestuurders
hebben
3
keer
zoveel
ongelukken als bestuurders
van 18-19 jaar

2.

2. Televisie toont te veel geweld

2. Sinds de invoering van
gewelddadige
Tvprogramma's zijn er 20%
meer misdaden gepleegd

3.
Soms
worden
onschuldige mensen ter
dood veroordeeld.

3. Sinds 1973 zijn 108
mensen in 25 staten uit de
dodencel vrijgelaten omdat
ze onschuldig bevonden
werden.

Televisie heft een
slechte invloed.

3. De Verenigde Staten zou de
doodstraf niet moeten
hebben.

Argumenten
weerleggen
Je weet al hoe je een betoog voor een debat

moet opbouwen. Hoe zit het met het
weerleggen van andermans argumenten in een
debat? Onze hieronder getoonde 4-stappengids
laat je zien hoe. Hij kan gebruikt worden met je
ARE toets kaarten.

"Je zei ..."
Vat het betoog van
je tegenstander kort
samen.

"Maar ik
ben het er
niet mee
eens ..."
Deel je
beweringsargument.

"Omdat ..."
Bied redenering &
bewijs van je
argumentatie

“ D er ef of
e
...”
Laat zien waarom
jouw argumentatie
beter is.

Argumenten
weerleggen

De steun van de Europese Commissie voor de produktie van
deze publikatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die
uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
gebruik dat eventueel van de daarin vervatte informatie wordt
gemaakt.

